
 
Vážení rodičia a opatrovatelia 
  
Plány na opätovné otvorenie Komunitnej školy v Colton Hills pre 10. a 12. ročnik 
 
Ohnisko Covid-19 v poslednom čase vrhá na naše životy dlhý tieň a my sa stále učíme 
prispôsobovať sa životu za neznámych a znepokojujúcich okolností. Ako rodičia a 
opatrovatelia budete chcieť sa ubezpečiť, že všetky medzery vo vzdelávaní sa rýchlo vyriešia, 
aby Vaše deti mohli v budúcom roku úspešne dosiahnuť dobré výsledky. Ako študenti, Vaše 
deti budú chcieť ubezpečenie, že máme v centre pozornosti ich najlepšie záujmy a že 
nebudú ovplyvnené dopadom programu Covid-19 na ich vzdelávanie. 
  
V odporúčaní, ktoré 25. mája 2020 uverejnilo ministerstvo školstva (DfE), sa uvádza, že 
prevládajúcou formou vzdelávania pre zostávajúce týždne tohto akademického roka je 
vzdelávanie na diaľku, čo pre našich študentov znamena učenie z domu, prostredníctvom 
nášho online učebného plánu a poskytované prostredníctvom Microsoft TEAM. Okrem toho 
boli stredné školy nabádané, aby sa od 15. júna 2020 znovu otvorili a ponúkli nejakú formu 
osobnej podpory až štvrtine študentov v 10. a 12. ročniku v ktorýkoľvek deň, čo je spôsob, 
ako doplniť diaľkové vzdelávanie. 
 
Preto, a ako sa s vami podelíme v liste z minulého týždňa, budú všetci študenti z 10. a 12. 
roku pozvaní na individualne stretnutie s ich tútorom v týždni začínajúcom 15. júna, ktorý 
nebude trvať dlhšie ako hodinu. Od 22. júna budú študenti pozývaní na osobné stretnutia, 
ktoré budú učiť ich učitelia, ale prísne na základe sociálnych dištančných pokynov. 
Kedykoľvek bude v triedach menší počet študentov a „miešanie“ s ostatnými študentmi 
bude minimalizované udržiavaním študentov v ich „bublinách“. Ďalšie podrobnosti sú 
uvedené ďalej v tomto liste. 
 
Individuálne stretnutia - týždeň začínajúci sa 15. júna 
 
Keď sa váš syn / dcéra stretne so svojím tútorom, bude mať príležitosť prediskutovať svoj 
pokrok v oblasti diaľkového učenia sa od uzamknutia, ale tiež sa podeliť o svoje obavy a 
hľadať riešenia okolo všetkých prekážok, ktoré môžu mať pri učení sa z domu. Budú mať k 
dispozícii aj niekoľko užitočných zdrojov, ktoré si môžu vziať. 
Škola vás čoskoro bude kontaktovať s konkrétnym dátumom a časom na stretnutie dieťaťa. 
Bude to textom. 
  
Podporné individualne  stretnutia tvárou v tvár pre 10. ročnik - týždeň začínajúci 22. júna 
  
V týždni začínajúcom 22. júna zriadime „statické“ triedy najviac pre 14 študentov, ktorí 
dostanú osobnú podporu od učiteľov základných predmetov GCSE (angličtina, matematika a 
veda). Študenti zostanú v rovnakej triede s rovnakými študentmi pre tieto hodiny a budú im 
pridelené rovnaké súbory učiteľov predmetov na dni, ktoré navštevujú. Študenti budú 
požiadaní, aby navštevovali školu jeden deň v týždni, aby dostali tri 1-hodinové hodiny v 
predmetoch uvedených vyššie. 
 



Medzi jednotlivými lekciami bude prestávka 15 minút a študenti si musia priniesť vlastné 
občerstvenie a nápoje (v uzavretom plastovom vrecku), ktoré môžu počas týchto prestávok 
konzumovať. 
 
Prevádzkujeme skrátený školský deň, keď študenti prídu o 10:00 a opustia školu o 13:30. 
Študenti budú tiež povinní prist v školskej uniforme, ktorú by mali zmeniť pri príchode 
domov, ako aj umývať si ruky podľa národných pokynov. Ďalšie podrobnosti o našich 
plánoch ochrany zdravia a bezpečnosti sú uvedené ďalej v tomto liste. 
 
Naším zámerom je poskytnúť podobné ustanovenie aj pre alternatívne predmety, ktoré je z 
hľadiska logistiky ťažšie dosiahnuť, ale tieto plány budem zdieľať bližšie k času.  
 
Podporné individualne stretnutia tvárou v tvár pre rok 12 - týždeň začínajúci sa 22. júna 
 
Účasť v 12. ročniku a pokrok, ktorý dosahujú prostredníctvom nášho online učebného plánu, 
boli dobré a sme spokojní s ich postojmi. Pre väčšinu študentov vo väčšine kurzov úrovne A-
level a BTEC sme sa rozhodli, že diaľkové vzdelávanie bude naďalej prevládajúcim spôsobom 
výučby. V niektorých kurzoch sa však budú konať nejaké osobné stretnutia, kde učitelia 
považujú za nevyhnutné, aby žiaci dosiahli pokrok a výsledky v budúcnosti. Ďalšie 
podrobnosti budú čoskoro nasledovať. 
 
Dochádzka 
 
Z dôvodov vzdelávania dôrazne povzbudzujeme študentov, aby navštevovali to, čo 
ponúkame, pokiaľ nie sú izolovaní alebo klinicky zraniteľní. Ak je vaše dieťa považované za 
klinicky zraniteľné, dostanete od NHS list. V takom prípade informujte školu a vaše dieťa by 
nemalo navštevovať školu. 
 
Ak Vaše dieťa žije s inou osobou, ktorá je považovaná za klinicky zraniteľna, stále je schopná 
navštevovať školu, ale upozornite školu, aby sme mohli Vaše dieťa podporiť, aby sme 
zabezpečili dodržiavanie prísnych sociálnych dištancií. 
 
Health and Safety 
 
Nikto s príznakmi by nemal z akéhokoľvek dôvodu navštevovať školu a mal by sa prihlásiť na 

test na webovej stránke vlády https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test. Každý, kto 

žije s niekým, kto má príznaky, by sa nemal naštevovať školu 14 dní. Medzi príznaky patrí: 

•Vysoká teplota 

• Nový, nepretržitý kašeľ 

• Strata alebo zmena vône alebo chuti. 

Ak je to možné, odporúčame, aby vaše dieťa išlo peši, chodilo na bicykli alebo si dalo odviezť 

do školy od niekoho z vlastnej domácnosti. Ak je jedinou možnosťou používanie verejnej 

dopravy, pozrite si vládne usmernenie vyznačené v liste z minulého týždňa. 

 

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


Je veľmi dôležité, aby rodičia informovali školu obvyklým spôsobom o dôvode, prečo ich 

dieťa nemôže navštevovať. Toto je najdôležitejšie pre zabezpečenie všetkých našich 

študentov. 

Zdravie a bezpečnosť 

Bezpečnosť a blaho vášho dieťaťa sú našou najvyššou prioritou a zavádza sa veľa postupov, 

ktoré zabezpečujú, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní a zároveň dodržiavali opatrenia na 

distancovanie sa od spoločnosti. 

• Študenti dostanú individuálnu súpravu pomôcok, ktoré zostanú v škole. 

• Študenti budú v malých skupinách medzi 8-14 žiakmi a zostanú čo najviac s rovnakou 

skupinou študentov s pridelenými toaletami pre každú skupinu. 

• Študenti budú oboznámení s novými očakávaniami, ktoré im pomôžu udržať seba a 

ostatných v bezpečí a vyšší pomer medzi študentmi a študentmi umožní zamestnancom 

sledovať a presadzovať tieto pravidlá. 

• Naše očakávania týkajúce sa správania budú vždy vysoké, ale stále vyššie a očakávame, že 

všetci študenti budú plne spolupracovať s platnými pravidlami a postupmi. Ak tak neurobíte, 

povedie to k vylúčeniu a stretnutiu o opätovnej integrácii, aj keď telefonicky, predtým, ako 

sa bude môcť považovať za návrat. 

• Zamestnanci pastorácie budú k dispozícii na podporu študentov, ktorí bojovali počas 

uzávierky školy. 

• Pohyb študentov po škole bude rozvrhnutý a obmedzený na malú skupinu študentov, aby 

sa udržalo sociálne odstupňovanie. 

• Umývanie rúk, utierky, antiseptické gély a tkanivá budú ľahko dostupné pre podporu 

študentov pri udržiavaní dobrej hygieny. 

• Rota čistiaceho tímu bude naplánovaná na celý deň, aby sa zabezpečilo ďalšie čistenie 

dotykových miest a povrchov, spoločných priestorov a toaliet. 

• Školský deň sa skrátil, takže študenti necestujú v čase špičky. 

Na záver tohto listu uvádzam odkaz na naše hodnotenie rizík pre organizáciu a tiež niekoľko 

fotografií. Zatiaľ čo hodnotenie rizika je stále v štádiu prípravy a je zabezpečené kvalitou 

mestskou radou, dá vám predstavu o rozsahu našich plánov. 

Záverečné prípravy 
 
Boli by sme veľmi radi, keby ste vyplnili krátky prieskum pomocou nasledujúceho odkazu, 
aby ste nám ďalej pomohli a pomohli nám pripraviť sa na očakávané čísla. Prieskum tiež 
poskytuje príležitosť podeliť sa o svoje názory / obavy týkajúce sa vášho dieťaťa, ktoré sa 
vracia do školy. Vyplňte to najneskôr do utorka 12:00. 
 
Prieskum 10 a 12 rokov 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJbkTrTk80CtoIxV_0GJOJpg1Jr_XWt
ChfF65YsKYDpUM0RZRVg0OUZUNzZESU9XWVpUVEJGV1pBTC4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJbkTrTk80CtoIxV_0GJOJpg1Jr_XWtChfF65YsKYDpUM0RZRVg0OUZUNzZESU9XWVpUVEJGV1pBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJbkTrTk80CtoIxV_0GJOJpg1Jr_XWtChfF65YsKYDpUM0RZRVg0OUZUNzZESU9XWVpUVEJGV1pBTC4u


Okrem vyplnenia prieskumu, alebo ak nie ste schopní vyplniť dotazník, neváhajte a 
kontaktujte školu, aby ste prediskutovali akékoľvek otázky / obavy, ktoré máte stále. 
 
Diaľkové vzdelávanie: 
  
Je veľmi dôležité, aby sme naďalej využívali čo najviac z našich online učebných osnov, 
najmä preto, že zostane prevládajúcou formou vzdelávania študentov po zvyšok tohto 
akademického roka a pravdepodobne aj po návrate v septembri. Učitelia predmetov a 
pastieri boli požiadaní, aby povzbudili všetkých študentov, aby sa zapájali do online úloh a 
aktivít, pretože je nevyhnutné, aby všetci študenti boli na podobných pozíciách - pokiaľ ide o 
pokrytie učebných osnov. Budeme v kontakte, ak budeme mať obavy týkajúce sa študentov 
a ich nedostatočného zapojenia sa do vzdialených vzdelávacích aktivít. V mnohých 
prípadoch sme už ponúkli podporu študentom a rodičom. 
 
 
 
 
Moje srdečné pozdravy 
 
Alberto Otero, 
riaditeľ 
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https://coltonhills-my.sharepoint.com/personal/aotero_coltonhills_co_uk/Documents/$SCANDISK/1%20Colton%20Hills/CHCS%202019-20/$CHCS%20COBRA/Summer%202/COVID-19%20RA%20V2105.docx?web=1

